
3 A 4 . N e fn r ia r & llt
um  frum varp  lil laga um vaxtakjör landbúnaðarins.

Frá m inni hluta fjárhagsnefndar.
Minni hlutinn hefir ekki sjeð sjer fært að fallast á frum varp  þetta.
S am kvæ m t ástæ ðunum  fyrir f rum varp inu  og orðalagi þess sjálfs ætlast 

það til, að háðir bankarn ir ,  L andsbankinn  og íslandsbanki, láni landbúnaðin- 
um fje lil atvinnufyrirtækja landbúnaðarins  með 7« tægri vöxtum en öðrum  
atv innuvegum  er veitt, án tillits til þess, hvaða trygging landbúnaðurinn  setur 
fyrir slikum lánum . En þetta verður að teljast mjög óaðgengilegt. Yaxtakjör 
verða ávalt að miðast við hversu vel lánin eru trygð, enda fara allir bankar, 
sem hafa nægt rekstrarfje, eftir þvi m eð vaxtakjör sin.

Þá er það mjög óhentugt fyrir banka að eiga að miða htn lægri vaxta- 
kjör sin við ákveðinn hluta af hærri vöxtunum , t. d. */• e>ns °g frum varpið



ætlast til, í staðinn fyrir að ákveða, að slíkir vextir skuli vera t. d. V1*/0 e^ a 
l°/» undir  a lm ennum  útlánsvöxtum.

Útlánsvextir Landsbankans t. d. m unu  nú vera fi’/> °l». Og ef bankinn  
ætti að lána Jandbúnaðinum  með '/* lægri vöxtum, þá m u n d u  ársvextirnir 
verða kr. 5,41 og */3 a u ra r  af 100 k rónum . Slikur vaxtareikningur er afaró- 
hentugur og dýr íyrir banka.

Þó landið hafi að lögum vald til að skipa meiri hluta i yfirstjórn ts- 
landsbankn (bankaráð) og vald til að skipa meiri hluta f ram kvæ m dars tjó rnar  
bankans, þá hefir þingið þó ekki heimild til að skipa fyrir um vexti þess 
banka, eins og frum varpið gerir ráð fyrir. f*að m undi ríða í bága við rjett 
þann, sem hluthöfnm  tslandsbanka hefir verið veittur með lögum og reglu- 
gerð þess banka.

Frum varp ið  getur þvi með engu móti náð til þess banka, og er þar 
með meginstoð kipt undan  tilgangi frum varpsins.

Þá virðist það og vera mjög örðugt, ef ekki alveg ómögulegt ofl og 
tiðum, að vita um til hvers lántakandi ver láni, sem hann  tekur. Þess m u n u  
t. d. vera n o k k u r  dæmi, að bóndi tekur lán i því skyni að kaupa fyrir hlut 
i botnvörpuskipi eða öðrnm  fyrirtækjum, sem hann  alls ekki skýrir banka- 
stjórninni frá. Það felst þvi engin trygging fyrir þvi, að lán, sem tekið er i 
stofnun, sem veitir lán til a llskonar fyrirtækja, gangi til a tv innurekstrar  land- 
búnaðarins, þó bóndi taki það. Þess vegna getur sá mælikvarði, sem frum - 
varpið m iðar við sem skilyrði fyrir láni með lægri vöxtum , tæplega talist 
nothæfur.

Þá virðist frum varpið eigi veita neina tryggingu fyrir þvi, að vaxta- 
kjörin verði i rau n  og veru tiltölulega lægri en þau eru nú, enda virðist alveg 
ótiltækilegt að setja L andsbankanum , sem reku r  a lm enna bankastarfsemi, eða 
nokkrum  öðrum  slikum  banka, fyrirsk ipanir um það m eð lögum , hvaða regl- 
um um  vexti hann  eigi að fvlgja.

Þess ber lika að gæta, að L andsbankanum  verða ekki settar reglur 
um hve m ikið  hann  eigi að lána árlega, sam kvæ m t ákvæ ðum  frumvarpsins, 
og sýnist þá nokkuð hæpið að gera ráð fyrir, að frum varpið  yrði landbúnað- 
inum  að nokkru  verulegu gagni.

Af þvi L andsbankann  vantaði svo tilfinnanlega rekstrarf |e  fyrir alda- 
mótin, og gat þvi ekki verulega sint fasteignalánum, þá var veðdeildin stofn- 
uð árið 1900. Tók veðdeildin þá við öllum fasteignalánveitingum og hafa 
vextir með kostnaði ja fnan  verið 5°/o.

En af þvi m arkaðurinn  fyrir veðdeildarbrjefin var tak m ark að u r  og 
brjef hennar reyndust óseljanleg í ú tlöndum , nem a lftill hluti af fyrsta flokki, 
tók Landsbankinn  það ráð að kaupa  veðdeildarbrjefin af lán takendum  með 
litlu verðfalli, sem nam fram á árið 1918 hæst 6°/o. Og bankinn gerði þetta án 
verulegs tillits til forvaxta hjer og erlendis.

Þetta gerði hann  til þess að styðja fasteignaeigendur til að geta fengið 
hagkvæm lán til langs tiraa.



Bankinn áleit að hann  gæti varið nokkru  af hinu sivaxandi spari- 
sjóðsfje til þessara lána, án þess að græða verulega á þeim hluta sparisjóðs- 
fjárins, sem til þess gekk.

Bankinn seldi brjefin svo aftur sm átt og sm átt til innlendra sjóða og 
einstaklinga, eða setti þau að veði fyrir ú tlendum  lánum , og su m p ar t  drógust 
þau inn. E n  vitaskuld hefði bankinn  getað grætt m eira á þvi að lána fjeð, 
sem i veðdeildarbrjefunum  stóð, fyrir hærri vexti, en um leið með veikari 
tryggingu.

En þetta fyrirkomulag breyttist, er bankastjórn  tók við, sem sneið 
bankarekstu rinn  meir eftir ú tlendri tisku og fór að meta verðmæti veðdeild- 
arbrjefanna eftir forvaxtahæðinni.

En þetta leiddi til þess, að fasteignaeigendum hafa orðið lánskjörin 
óbærileg og að farið var að stofna svonefndan Rikisveðbanka, sem hlaut að 
verða tilgangslitið, eins og reynslan  hefir sjrnt, þar  sem hvergi var hægt að 
benda á rekstrarfje.

N ú eru vextir farnir að lækka aftur og sparisjóðsfjeð hefir stórum  
aukist árlega. Veðdeildin ælti þvi að geta tekið aftur til starfa, ef bankastjórn  
Landsbankans getur fallist á að taka upp hina eldri aðferð, og það er bank- 
anum  i lófa lagið, þar sem hann  hefir nú  svo m ikinn sjóð, sem hann sum part  
liggur með ren tu lausan , en sum part  lánar h inum  bankanum  með 3°/o árs- 
vöxtum.

Það má gera ráð fyrir, að Landsbank inn  hafi nú i sjóði, með inneign 
sinni í ls landsbanka, rú m a r  4 m iljónir króna, og er það miklu meira en nóg 
til þess að halda veðdeildinni starfandi á sam a hátt, sem áður  var gert.

Vöxt sparisjóðs L andsbankans og veðdeildarbrjefaeign hans árin 1914— 
1921 má sjá af eftirfarandi töflu.

Af þessu má sjá, hversu mikið sparsjóðsfjeð hefir aukist í he im abank-
anum  síðan 1914, en að veðdeildarbrjefaeignin hefir nálega staðið í stað.

Ef nú L andsbankinn  rjettir veðdeildinni h já lparhönd, eins og hann 
gerði áður, þá m undi veðdeildin geta veitt landbúnaðinum  hagkvæm lán út 
á jarðarveð, en aðra bankahæfa tryggingu m un  hann  nú tæplega geta sett.

Auk þess m undi opnast leið fyrir m enn i kaupstöðum  og kau p tú n u m
landsins til þess að geta bygt hús eftir þörfum  eins og áður, en um  leið

Sparisjóðseign: Veðdeildarbrjefaeign:
1914 kr. 3782435
1915 -  5191790
1916 -  6954610
1917 -  8618194
1918 -  10774755
1919 -  13572650
1920 — 15544621
1921 — 17480777

kr. 1142691
-  1091106
-  1062187
-  1281342
-  1348954
-  1246391
-  1168262 
— 1173333



m undi húsaleiga lækka og kom ast í v iðunanlegra horf. Og loksins m undi 
Landsbankinn fá meiri arð af tje sinu en hann  hefir nú.

Sam kvæm t þessu er það tillaga minni hlutans, að frum varp ið  verði 
afgreitt með svo hljóðandi

DAGSKRÁ:
í þvi trausti, að rikisstjórnin beiti áhrifum  sinum til þess, að Lands- 

bankinn kaupi brjef veðdeildarinnar eftirleiðis, er gefin verða út fyrir nýjum 
lánum, með eigi hærri afi'öllum en 6°/«, tekur deildin fyrir næsta mál á dag- 
skrá.

Alþingi, 16. apríl 1923.
Sigurður H. Kvaran. Björn Kristjánsson,

frsm. minni hlutans.


